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המשרד לתאום עניינים הומניטריים –OCHA

תת-מזכ"ל האום לעניינים הומניטריים מבקר בעזה וקורא לפתיחת המעברים
)ירושלים/ניו-יורק ,ה 2-במרץ  (2010תת-מזכ"ל האו"ם לעניינים הומניטריים ומתאם סיוע החירום ג'ון
הולמס הגיע היום לעזה ,כחלק מביקור בן ארבעה ימים בישראל ובשטח הפלסטיני הכבוש .מר הולמס
ראה במו עיניו את התנאים בעזה שנה אחת מתום מבצע "עופרת יצוקה" ,שנמשך מן ה 27-בדצמבר
 2008ועד ה 18-בינואר  ,2009ובנוסף ראה גם את המאמצים המקומיים להקלת סבלה של האוכלוסייה.
בבית חנון ובעזבת עבד-רבו פגש מר הולמס במשפחות שבתיהן נהרסו במהלך הסכסוך .הוא תודרך על
מאמציהם של הקהילה ההומניטרית ,לרבות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם ,וכן המגזר הציבורי
והפרטי ,לבנות מחדש מחסות ולשפר את מתקני המים והתברואה .הוא ראה כיצד חומרים מקומיים ,כמו
בוץ והריסות מבנים שנהרסו במבצע "עופרת יצוקה" ,משמשים להקמת מחסות ומיכלי מים זמניים ,חרף
האיסור המתמשך על יבוא כמעט כל סוג של חומר בנייה לעזה.
"אני רוחש הערכה רבה לעמידות ולתושייה של תושבי עזה ,המנסים להתמודד עם הנסיבות הנוכחיות.
גם עבודתן של סוכנויות הסיוע ,העוזרות למי שנאלצים לשאת במצוקה ,ראויה לציון .יחד עם זאת ,מטריד
לראות שיותר משנה אחרי 'עופרת יצוקה' עדיין נמשך המצור שהדעת אינה סובלת אותו ,וכי כל שאנו
יכולים להציע לתושבי עזה מוגבל למחסות זמניים ולסיוע חירום .כל עבודת שיקום מעשית לא החלה
עדיין .היום ראיתי במו עיני את השחיקה המתמשכת במקרות המחייה וביכולתם של בני-אדם לנהל משהו
הקרוב לחיים נורמליים ",אמר מר הולמס .הוא הדגיש את השפעתם השלילית של המצור ושל כלכלת
המנהרות על הכלכלה הלגיטימית ,ועל החברה ככלל.
בשעות אחר הצהריים דן מר הולמס בתנאים הכלכליים-חברתיים בעזה עם נציגי החברה האזרחית
והמגזר הפרטי .בנוסף על כך פגש גם בחברי הקהילה ההומניטרית ,שהדגישו בפניו את חששותיהם
הגוברים המתעוררים עקב חוסר התקווה לשינוי משמעותי והמרחב ההומניטרי המצטמצם .מר הולמס
קרא לכל הצדדים בסכסוך לאפשר מתן סיוע באין מפריע לנזקקים לו.
במהלך תדרוך לאמצעי התקשורת הדגיש מר הולמס את העובדה שהמצור המתמשך הינו דבר שהדעת
אינה סובלת ,ובנוסף העלה גם את עניין גלעד שליט ,המוחזק בבידוד זה כמעט ארבע שנים .הוא חזר על
קריאתו של ארגון האומות המאוחדות לשחררו לאלתר ,ובינתיים לנהוג בו על פי הכללים שנקבעו באמנות
ז'נבה ,ובה-בעת דחה כל זיקה בין מקרה שליט לבין התנאים בהם חיים  1.4מיליוני פלסטינים בעזה.
מר הולמס יצא בקריאה לשינוי מדיניות דרמטי ,לרבות פתיחה מלאה של המעברים ,כדי לתת לבני-אדם
הזדמנות לחיות בכבוד שלו הם ראויים ,והוסיף" :אף שבחודשים האחרונים חלו במגזרים אחדים מספר
שיפורים שוליים בגישה ,לרבות יבוא הזכוכית שאנו מברכים עליו ,השינויים הללו מועטים מכדי לתת
מענה לכל הדרוש לשיקום מקורות המחייה ,וכדי שעזה לא תידרדר לאחור".
מר הולמס אמור לצאת את עזה ב 3-במארס ,בדרכו לתל אביב ולירושלים.
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